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املخلص :
إن التغيرات املتذبذبة ألسعار النفط التي تحدث في كل فترة وفترة ،وملا تخلفه في كل مرة على مختلف اقتصاديات دول العالم ،وخاصة منها
الدول املنتجة واملصدرة للنفط ،ومع التصاعد العالمي لكمية استهالك الطاقة عامليا ،ظهرت حتمية البحث عن طاقات بديلة ،حيث أصبح من
الضروري على االقتصاديات الريعية وخاصة منها الجزائر ،التوجه نحو االستثمار في الطاقات البديلة تضمن لها التطور االقتصادي وتحقيق التنمية.
وفي ضوء ذلك ،تظهر أهمية هذه الدراسة في توضيح دور الحكومات في تشجيع االستثمار في الطاقات البديلة كآلية ناجحة لتحقيق التنمية وطريقة
مختلفة تضمن التنويع االقتصادي  ،وتوضيح البرنامج الوطني التي اتبعته الحكومة الجزائرية للطاقات البديلة ومخططات تطويره مستقبال.
الكلمات املفتايية :أسعار النفط ،الطاقات التقليدية ،الطاقات البديلة ،التنمية ،الحكومة الجزائرية.

املقدمة:
إن تدني انخفاض اسعار النفط في منتصف 2014انعكس سلبا على معظم االقتصاديات ،خاصة منها الدول املنتجة للنفط ،حيث هذا التذبذب
املتكرر ساهم مرة اخرى في ارتفاع مستويات التضخم ،زيادة الديون ،ظهور عجوزات في امليزان التجاري ،ميزان املدفوعات ،ورصيد الحساب الجاري
لهذه الدول ،باإلضافة إلى تدهور في معدالت النمو االقتصادي وارتفاع في معدالت البطالة.
هذه التدهورات واالنعكاسات املستمرة التي يخلفها كل مرة التغير باالنخفاض في مستويات اسعار النفط خاصة ،ونضوب هذه الطاقات
التقليدية عامة ،ومع تزايد خطر التغير املناخي جعلت البلدان تغير في اتجاهها ،وتبحث عن االستثمار في املوارد البديلة التي من شأنها ان تقدم نفس
املنفعة التي تقدمها الطاقات التقليدية وباقل تكلفة ،وان تكون قابلة للتجديد مما يضمن لها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من خالل ذلك ،يتم طرح االشكالية التالية :ما مدى فعالية التوجه نحو االستثمار في الطاقات البديلة يعد محفزا نوعيا يؤدي الى تحقيق
التنمية؟ وما هو الدور الذي تلعبه الحكومات في تشجيع هذا التوجه؟

فرضيات الدراسة:
ولإلجابة على السؤال يتم طرح الفرضيات التالية:
 .1ان االرتفاع السنوي الستهالك الطاقة على مستوى الدول ،وبسبب نضوب هذه الطاقات التقليدية وانعكاساتها السلبية للبيئة خصوصا ،جعل
الحكومات تتوجه نحو الطاقات البديلة كضرورة حتمية تفرض عليها لتحقيق التنمية.
 .2سعيا منها لتحقيق التنويع االقتصادي وتحقيق التنمية تبنت الحكومة الجزائرية برنامج وطني لتطوير الطاقات البديلة.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى:


توضيح الفروقات ما بين الطاقات التقليدية والطاقات البديلة.
توضيح الدور الذي تلعبه الطاقات البديلة في تحقيق التنمية.



اظهار التوجهات العاملية في مجال االستثمار في الطاقات البديلة ،وخصوصا تحديد دور الحكومات في تشجيع ذلك.
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 تحديد واقع الطاقات البديلة في الجزائر وافاق تطويرها وتشجيعها من قبل الحكومة الجزائرية.
املنججية املتبعة :من اجل االملام بجميع جوانب الدراسة  ،لقد تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليل لوصف مفهوم الطاقة ،الطاقات التقليدية،
االثار السلبية للطاقات التقليدية ،تحليل واقع االستهالك الطاقوي للدول العربية في العموم ،باإلضافة إلى تحديد ماهية الطاقات البديلة ،انواعها
ومميزاتها ،وصف وتحليل دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية ،كما تم االعتماد على هذا املنهج إلظهار التوجهات العاملية في مجال االستثمار في
الطاقات البديلة ،و تحديد واقع الطاقات البديلة في الجزائر وافاق تطويرها.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى اربعة عناصر كما يلي :تم تناول الطاقات التقليدية في الجانب االول ،ومن بعدها تم التعرض الى الطاقات البديلة ثانيا،
وثالثا االستثمار في الطاقات البديلة ،و واقع وآفاق الطاقات البديلة في الجزائر.

ا
أوال :الطاقات التقليدية

تعرف الطاقة على انها امكانية فعل ش يء ما ،حيث تتواجد العديد من اشكال الطاقة ،ويمكن أن نذكر منها مثال الطاقة الحرارية ،الضوئية،
كذلك نجد الطاقات التي تنشأ من تفاعل واستخدام اآلالت سوى في التصنيع أو غيرها ،والتي توصف بالطاقة امليكانيكية ،كما يوجد الطاقة التي تتولد
من تداخل مجموعة من العناصر الكيماوية ،باإلضافة إلى مجموعات اخرى من أنواع الطاقة ،واملتمثلة في الطاقة الكهربائية ،الدينامكية ،الحركية...ـ
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تظهر طاقة في مظهرها االولي بشكل ما ،ومع ادخال عليها بعض التغييرات تجعلها تتحول الى نوع آخر من الطاقة ،ويوجد مثال
على ذلك في الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تتحول إلى طاقة حركية ،والتي نجدها في محركات السيارات وغيرها.2
الطاقات التقليدية  :إن االستهالك العالمي للطاقات التقليدية جعل منها طاقة قابلة للنفاذ ،حيث يتم وصفها بـ"الطاقات الناضبة" ،ونجد هذا النوع في:
الوقود األحفوري ،حيث تشكل أنواعه الثالثة في الفحم ،البترول و الغاز ،وتعد هذه االنواع من أهم الطاقات التقليدية واملعتمد عليها بشكل اساس ي في
توليد الطاقة منذ عدة قرون ،فهي تشكل حوالي  % 87من إجمالي مصادر انتاج الطاقة .غير أن هذه املصادر الغير قابلة للتجديد متواجدة بكميات
3
ضئيلة في باطن االرض ،ونتيجة لذلك فهي معرضة للنضوب.
االثار السلبية للطاقات التقليدية وكمية استهالكها:
توفر الطاقات التقليدية العديد من املزايا وااليجابيات للبشرية ،غير أن االستهالك املفرط لها جعل منها طاقة ناضبة ،حيث أن هذه النوع من
الطاقة يعد غير صديق للبيئة ،ألن اس تخراج واستخدام هذه الطاقات يؤدي الى تلوث البيئة ،حيث أنها تعد من بين االسباب الرئيسة في التغير املناخي،
وفي ظاهرة االحتباس الحراري ،كذلك أن التغيرات والتقلبات في أسعار بيع هذه الطاقات الغير قابلة للتجديد خاصة منها البترول تسبب في العديد من
4
االزمات ،كل هذه العوامل جعلت الحكومات تلجأ إلى البحث عن نظيرها ،واصبح اللجوء إلى نوع آخر من مصادر الطاقة أمرا حتميا.
االستهالك الطاقوي :إن التزايد املستمر لعدد السكان في العالم ،والتطور التكنولوجي الذي يصاحبه ساهما بشكل كبير في تزايد االستهالك الطاقوي
ً
على مستوى جميع الدول ،حيث تم مالحظة أنه في سنة  1960وصل االستهالك العالمي من الطاقة إلى حوالي  3.3مليار طن مكافئ نفطا ،وتضاعف إلى
ً
 8.8مليار طن مكافئ نفطا خالل عام  ،1990حيث في املجموع االجمالي الستهالك الطاقة للدول العربية شهد ارتفاعا من  13962.4سنة  2012الى
 14576.0سنة  .2016ويمكن توضيح اجمالي استهالك الطاقة للدول العربية كما يلي:
جدول(  :)1اجمالي استهالك الطاقة للدول العربية خالل الفترة 2016-2012
2012

2013

2014

2015

2016

السنوات
االمارات

1565.9

1678.6

1582.1

1690.2

1761.4

البحرين

265.4

281.4

294.8

295.1

294.2

تونس

170.2

179.6

192.6

192.3

192.3

الجزائر

1003.6

1015.0

1080.4

1142.6

1127.7

السعودية

3999.7

4055.3

4303.8

4498.3

4539.4

قطر

1328.3

749.0

744.0

880.6

982.1

الكويت

640.6

682.7

639.8

689.7

700.8

سوريا

339.2

287.3

240.3

224.9

191.1

املغرب

357.7

349.6

375.1

373.2

378.5

اوبك

12376.6

12082.7

12113.0

12635.3

12859.6

الدول

2

: http://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html.
مع ترجمة : Énergie non-renouvelable, sur le site : http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=10466.
وبتصرف
4
 :تعريف الطاقة ،انظر املوقع التاليhttp://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84% :
3
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املصدر :منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول اوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2017

إن هذا التزايد في االستهالك الطاقوي لن يتوقف ،حيث من املحتمل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمقدار  4.6مليار طن مكافئ نفطا خالل
ً
عام  ،2020أي سيصل االستهالك إلى حوالي  17مليار طن مكافئ نفطا .وحسب خبراء الطاقة سيزداد هذا الطلب بحوالي  % 30خالل عام  .2040كل ذلك
يظهر حتمية نفاذ واستنزاف هذه املوارد والتي من شأنها أن تزيد من االزمة النفطية العاملية ،باإلضافة إلى أن هذه املصادر النفطية تعد خطيرة جدا على
اإلنسان و البيئة ،وهذه الخطورة تظهر خاصة في االنبعاثات الصادرة من استخدام هذه املصادر ،وتلويثها للجو الذي من شأنه أن يتسبب في العديد من
5
االمراض لإلنسان ،وغيرها من الكوارث البيئية الخطيرة.
ونتيجة االرتفاع السنوي الستهالك الطاقة على مستوى الدول ،وبسبب نضوب هذه الطاقات التقليدية وانعكاساتها السلبية للبيئة خاصة ،بدأت
تظهر حتمية الدول والحكومات إلى التوجه نحو الطاقات البديلة لتحقيق التنمية.

ا
ثانيا :الطافات البديلة:
تتمثل الطاقة البديلة أو املتجددة في طاقة تكون لها القدرة على تجديد نفسها بسرعة ،حيث هذا النوع من الطاقة يمكن اعتبارها أنها غير قابلة للنفاذ
مع مرور الوقت ،ويتم وصفها ايضا بالطاقات الجديدة الغير التقليدية.
وتعرف الطاقات البديلة أيضا بأنها عبارة عن الطاقة التي تعتمد على موارد طبيعية غير قابلة للنفاذ :الشمس ،الريح ،املد والجزر والشالالت واالرض
6
والنباتات.
انواع الطاقات البديلة:
 الطاقة املائية :تمثل الطاقة الكهورمائية حوالي  %19من الطاقة املنتجة في جميع انحاء العالم ،وتعد من الطاقات النظيفة ،ومن أكثر مصادر
الطاقة استخداما في العالم ،على الرغم من أن جميع امكانياتها الطاقوية لم يتم استغاللها بعد .حيث يتم استغالل هذا النوع من الطاقة عن طريق
7
السدود أو من قبل الدينامو (خزانات ضخمة توفر الكهرباء للمدن عمليا دون تلويث).
إن هذه الطاقة يمكن استعمالها في اغراض ثانية ،كان يتم تحويلها إلى كهرباء ،مع العلم أن توليد الطاقة من املياه ال يؤدي الى انبعاث غازات
الدفيئة .كذلك هي مصدر طاقة قابل للتجديد ألن املياه تتجدد باستمرار بفضل دورة األرض الهيدرولوجية ،كل ما يحتاجه نظام توليد الكهرباء من
املياه هو مصدر دائم للمياه الجارية كالجدول أو النهر .وخالفا للطاقة الشمسية أو طاقة الريح ،يمكن للمياه أن تولد الطاقة بشكل مستمر
8
ومتواصل ،بمعدل  24ساعة في اليوم.
 الطاقة الشمسية :تعد الشمس املصدر الذي يخلق وينتج الحراة والضوء بشكل كبير جدا ،وتتوزع الطاقة الشمسية على كافة االرض حسب قربها
من خط االستواء ،وهذا الخط يشكل املكان الذي تتواجد فيه هذه الطاقة بشكل معتبر ،والطاقة الحرارية املتولدة عن أشعة الشمس يمكن
االنتفاع منها عبر تغييرها إلى نوع أخر من الطاقة وهي الطاقة كهربائية بواسطة الخاليا الشمسية .ويتواجد طريقتان لتحصيل الطاقة الشمسية،
األولى :أن يتم تركيز أشعة الشمس على مجمع بواسطة مرايا محدبة الشكل ،ويتكون املجمع عادة من عدد من األنابيب بها ماء أو هواء ،تسخن حرارة
الشمس الهواء أو تحول املاء إلى بخار .أما الطريقة الثانية ،ففيها يمتص املجمع ذو اللوح املستوى حرارة الشمس ،وتستخدم الحرارة لتنتج هواء
9
ساخنا أو بخارا.
مميزات الطاقة البديلة :تتميز الطاقة البديلة بمجموعة من امليزات والخصائص ،يمكن تلخيصها على النحو التالي:10
 تعتبر طاقة محلية وطبيعية سهلة الحصول عليها بكثرة من طرف جميع املجتمعات البشرية ومختلف االقتصاديات.
 تعد صديقة البيئة ،وذلك ألنها ال تتسبب في إصـدار غـازات تـضر بطبقـة األوزون أو تؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة األرض كغاز ثاني أوكسيد
الكربون.
 تتناسب مع اإلمكانيات البشرية والتكنولوجية واالقتصادية لدى الدول النامية.
 :عبد الحكيم محمود ،الطاقة التقليدية وأضرارها ،2012 ،انظر الموقع التاليhttp://www.arsco.org/article-detail-575-4-0:
مع ترجمة وبتصرف. Energie renouvelable sur le site :http://www.vedura.fr/environnement/energie/energies-renouvelables.
 .مع ترجمة وبتصرف 7 : Energie renouvelable et non renouvelable : http://utilisationdesenergies.blogspot.com/
8
 :انظر املوقع/http://www.greenpeace.org/arabic/campaigns/climate-change/hydroelectric :
9
 :علي بن محمد املقر ،الطاقة املتجددة والطاقة التقليدية ،2010 ،انظر املوقع التاليhttp://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html :
10
 :عبد املطلب النقرش ،الطاقة مفاهيمها ،أنواعها  ،مصادرها ،وزارة الطاقة والثروة املعدنية ،اململكة االردنية الهاشمية  ،2005 ،ص .13
5

6
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من بين مميزاتها كذلك ،نجد أنها تمنح باالستقاللية لكافة مستخدميها.

دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية
ان استهالك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات السوق الصناعية يعادل ثالث أرباع الطاقة األولية في العالم ككل( حيث تم مالحظة من
خالل الجدول  1التزايد املستمر الستهالك الطاقوي) ،وتعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسين اإلنتاجية أو
للمساعدة على زيادة الدخل املحلي من خالل تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج قطاع املحروقات.
ان توفر خدمات الطاقة يساعد على إنشاء املشاريع الصغيرة وعلى القيام بأنشطة معيشية وأعمال خاصة ،ويعتبر الوقود ضروريا للعديد من
النشاطات كوسائل النقل ،االستخدامات في مجال الصناعة ،كما ان واردات الطاقة تمثل حاليا من منظور ميزان املدفوعات أحد أكبر مصادر الديون
االجنبية في الكثير من املجتمعات الفقيرة ،باإلضافة إلى دور مشاريع الطاقات املتجددة في استحداث الوظائف الخضراء ،حيث تلعب مشاريع الطاقات
املتجددة دورا بارزا في استحداث فرص العامل الدائمة والتي يتم توضيحها في النقاط التالية:11
 تشجع السياسات االقتصادية الكلية ،وسياسات التنمية القطاعية ،بروز مبادرات اقتصادية جديدة تتماش ى مع التنمية املستدامة عن طريق
الحوافز التي تعزز أنماط اكثر استدامة من االستهالك واالنتاج على املستوى املحلي ،كما يساهم في تشجيع القطاعات الجديدة ،خاصة املتعلقة
بالخدمات وانتاج السلع املتماشية مع البيئة ،والبحث عن البدائل الطاقوية غير التقليدية في تحويل توجه األنشطة االقتصادية باتجاه
استحداث الوظائف في القطاعات املستدامة بيئيا.
 من شأن القطاعات الصناعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي املستند أساسا إلى اإلنتاج الزراعي كوقود اإليثانول كثيفة العمالة ،ومشاريع تشييد
محطات الطاقات املتجددة باختالف أشكالها أن تساهم في خلق قيمة مضافة ،وتؤدي لتنويع مصادر دخول االقتصاد القومي.
 تمكين سكان الريف من مصدر أو مصادر الطاقة البديلة يساهم في تحفيز النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى رفع املستوى املعيش ي بتوازي مع
احترام للبيئة.
 كما أن مصادر الطاقات البديلة يمكن أنو تساهم في استغالل املوارد املحلية التي من شانها تسعى لتحسين الوضع االقتصادي عن طريق تصدير
12
الطاقة أو خفض اإلمدادات الخارجية ،خفض العبء على البيئة  ،ال سيما عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (.)CO2
 يساهم استعمال الطاقة الشمسية في املناطق النائية ملتدفئة الحرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار أو تجفيف املحاصيل في فك عزلة املناطق
النائية واكتساب العديد من الخبرات واملهارات ومنه املساهمة في تحقي التنمية املحمية.
 تحتاج مشاريع البنى التحتية كاملرافق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة في املناطق النائية والصحراوية املعزولة إلى مصادر تمويلية ضخمة،
ولكن إذا ما تم تصميمها بتقنيات البنايات الخضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقات البديلة (شمس ،رياح ،مياه ،وغيرها) ،فمن شأنها
أن تقلل من تكاليف الربط بالطاقة وتكاليف صيانة األسالك وتشييد املحطات التقليدية ،ومن شأنها كذلك أن تعمل على تحفيز االستثمار في هذا
املجال ،وتساهم في توزيع الفرص العادلة بين جميع أقاليم البلد الواحد.

ا
ثالثا :دور الحكومات في تشجيع االستثمارفي الطاقات البديلة
نتيجة تعدد االزمات النفطية والتقلبات السعرية للنفط ،وبسبب نفاذ هذه الطاقات التقليدية ،ظهرت ضرورة على مختلف االقتصاديات
با لتوجه إلى الطاقات املتجددة ،والعمل على االستثمار في هذا النوع من الطاقة ،نظرا ملا تتميز به هذه األخيرة ،كونها متواجدة في الطبيعة بكميات هائلة،
أنها تتميز باالستدامة والنظافة ،وتساهم في الحفاظ على البيئة من جهة ،باإلضافة إلى أن مختلف الدول أصبحت توجه نفوذها لهذه الطاقات الغير
الناضبة ،لقلة تكاليفها ،وسهولة استخدامها ،وكل هذا من شأنه إن يساهم في تزايد النمو االقتصادي ،وتحسين الحياة للفقراء وبشكل عام تحسين
البيئة املحلية والعاملية.
ويتزامن معدل نمو االعتماد على مصادر الطاقة البديلة املختلفة بتطور سياسات وآليات تنمية ودعم مشاريعها واستخداماتها على املستوى
العالمي ،فمنذ إصدار قانون لتنمية استخدامات الطاقة املتجددة ،إلى تطبيق آلية تعريفة التغذية ) ) Feed-in Tariffالتي تنص على وضع تعريفة
جمركية ) (ROC’sمحددة لشراء الطاقة املنتجة من كل مصدر من مصادر الطاقة البديلة ،إلى تقديم حوافز مالية من شأنها تعديل مشروعات الطاقة
البديلة .وفي مجال الطاقة الشمسية ،فقد تم مالحظة تزايد االستثمار في هذا النوع ،حيث تستثمر الدول املصنعة العديد من االموال في مجال الخاليا
 : 11فالق علي ،وسالمي رشيد ،طاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة – مع اإلشارة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية /انظر املوقع التالي:
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdf
12
: Sources d’énergie renouvelables, sources de développement durable, sur le site :
مع ترجمة وبتصرفhttp://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-fr/biblio/energy/contents.htm.
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الشمسية ،وذلك على مستوى البحث والتطوير من اجل الوصول إلي تخفيض أسعارها وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها .وقد تخصصت العديد من
الشركات العاملية في هذا النشاط ،نجد منها  :شركة سوالر األملانية ،الفوات وات الفرنسية ،أتيار سوالر في إيطاليا ،كرونا في يوغسالفيا  ،استر وبور في
ً 13
كندا  ،وهيليودينايكا في البرازيل  .وشركات عديدة في الواليات املتحدة واليابان وهناك شركات متعددة الجنسيات أيضا .
ونجد كذلك ،الحكومة البريطانية التي اعلنت عن مخططات تسمح برفع الطلب على الطاقات املتجددة من خالل خطة (الثورة الخضراء) ،التي
خصصت لها الحكومة البريطانية استثمارات قدرها  100مليار جنيه استرليني لتحقيق هدفها بالحصول على  %15من كل احتياجاتها من الطاقة من
مصادر متجددة بحلول عام  ،2020بحصول قطاع الطاقة على نحو ثلث إمدادات الكهرباء من هذه املصادر على رأسها طاقة الرياح ،وذلك من خالل
بناء  7000توربين تعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ،حيث يكون ضمن جزء من برنامج لخفض التلوث والحد من اعتماد بريطانيا على الطاقات
التقليدية. 14
واظهر برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة ،أن تزايد االستثمارات في قطاع الطاقة البديلة حول العالم ،سيساهم في تزويد جميع االقتصاديات بربع
ما يحتاجه من الطاقة النظيفة بحلول العام  ، 2030وأفاد تقرير صادر من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل املالي أن الصين استثمرت في العام 2017
ً
ً
نحو  44مليار دوالر في مشاريع الطاقة النظيفة ،ارتفاعا من  32مليار دوالر في العام الذي سبقه .وتحاول الصين وقف االعتماد كليا على الوقود
األحفوري ،واالستعاضة عنه بالطاقات البديلة ،إذ تخطط الستثمار نحو  360مليار دوالر في هذا القطاع بحلول .2020
كما ان الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (إيرينا) ،عمدت على تشجيع اعتماد الطاقة البديلة في مختلف الدول ،وتسهيل نقل التكنولوجيا وتوفير
الخبرة للتطبيقات والسياسات ،حيث أنشأت هذه الوكالة خارطة طريق جديدة للطاقة البديلة .وتهدف تلك الخارطة إلى مضاعفة مصادر الطاقة
املستدامة في العالم بحلول العام  ، 2030كرفع حصة الطاقات البديلة (املتجددة) ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الهواء وغيرها إلى حوالي  %30من
15
اجمالي الطاقة العاملية ،فيما تبلغ حصة هذه الطاقات حاليا نحو .%16
ً
وتتوقع االوبك أن يرتفع عدد سكان العالم في العام  2040إلى  9.156مليار شخص من  7.348مليارا في  ،2015وستكون النسبة األكبر من هذا
االرتفاع في الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ،في وقت يتوقع ارتفاع حجم االقتصاد العالمي  %226خالل  2040عن مستواه في
 %75 ،2016منه سيكون من الدول النامية ،ومع ارتفاع النمو وعدد السكان ،تتوقع املنظمة ارتفاع الطلب على الطاقة إلى حوالي  %35حتى ،2040
ً
ً
وسيكون الطلب األكبر من الصين والهند .وتتوقع املنظمة أيضا ارتفاع الطلب على الطاقة البديلة بنسبة  %6.8سنويا بحلول  .2040ولكن الحصة
الضئيلة التي تستحوذ عليها الطاقات النظيفة في األسواق تقدر بنحو  ،%1.4فستستحوذ هذه الطاقات على  %5فقط من الطلب العالمي بحلول
 .2040وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية والقوانين العاملية التي تحاول مكافحة التغير املناخي من خالل الحد
من نسبة االنبعاثات .ولإلشارة ،فإن نصف الطلب العالمي على النفط ،يذهب إلى السيارات ،وفي حال هيمنة السيارات الكهربائية فمن املتوقع حصول
انخفاض كبير في حجم الطلب على النفط.16

ا
رابعا :واقع وآفاق الطاقات البديلة في الجزائر
17

تعد الجزائر من بين الدول التي توجهت لالستثمار في الطاقات البديلة ،وفيما يلي سيتم توضيح مختلف الجهود التي بذلتها في هذا القطاع:
بالنسبة للطاقة الشمسية  :بدأت الجهود األولى الستعمال الطاقة الشمسية في الجزائر مع انشاء محافظة الطاقات الجديدة في الثمانينيات واعتماد مخطط الجنوب
سنة ، 1988مع تجهيز املدن الكبرى بتجهيزات لتطوير الطاقة الشمسية ،وانجاز محطة ملوكة بأدرار بقوة  100كيلوواط لتزويد  1000نسمة في  20قرية ،وتم توسيع
نطاق نشاط مركز بوزريعة ،باإلضافة إلى انشاء وحدة إلنتاج الخاليا الشمسية ووحدة لتطوير تقنية السيليسيوم بهذا املركز  ،والذي أصبح يعد من أهم املراكز في

هذا املجال ،رغم الترسانة القانونية املعتمدة ما بين  1999و 2001فال يزال نصيب الطاقة الشمسية محدودا جدا بالجزائر وغير مستخدمة بالشكل
املطلوب ،وان كانت الجزائر قد اعتمدت قانونا خاصا بالطاقات البديلة مع تحديد هدف الوصول الى نسبة  % 5خالل سنة  2012و% 10بحلول سنة
 ،2020وتهدف الجزائر من خالل ذلك إلى تقديم الخدمات الطاقوية للمناطق املعزولة والبعيدة عن شبكات توزيع الطاقة ،والعمل على الحفاظ على
محزون النفط.
13

 :يحيى حمود حسن ،مركز دراسات الخليج العربي  ،قسم الدراسات االقتصادية  ،طاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،انظر
املوقع التاليhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170 :
 : 14يحيى حمود حسن  ،الطاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة :انظر املقع التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170
15
 :الطاقة المستدامة الطريق الى النمو ،انظر الموقع التالي https://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492:
16

: http://www.almodon.com/economy/2018/2/21/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%
17
 :فروحات حدة ،لطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر -دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر ،مجلة الباحث،
العدد  ،2012 ،11ص .154-152
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طاقة الرياح  :تتواجد الرياح في الجزائر وتتغير نتيجة الطوبوغرافيا وتنوع املناخ ،حيث تنقسم الجزائر الى منطقتين:
 منطقة الشمال التي يحيطها البحر االبيض املتوسط ويتميز بساحل يمتد على 1200كلم ،وتتميز بتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي األطلس التلي
والصحراوي ،وبينهما توجد السهول والهضاب العليا ذات املناخ القاري ،غير أن هذه املنطقة تتميز بنسبة الرياح منخفضة نوعا ما.
 املنطقة الجنوبية التي تتميز بسرعة رياح أكبر من املنطقة الشمالية  ،خاصة منها الجنوب الغربي الذي يتميز بمعدل رياح يزيد عن 4م/ثا  ،ومنه
يمكن أن نستنج أن الجزائر تمتلك كل املقومات لتعتمد على طاقة الرياح في نشاطاتها.
الطاقة املائية :ان حصة قدرات الري حظيرة االنتاج الكهربائي هي  5أي حوالي  286جيغاواط ،وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إلى العدد غير الكافي
ملواقع الري وإلى عدم استغالل مواقع الري املوجودة ،وخالل  2005تم اعادة تأهيل املحطة الكهرومائية بزيامة بوالية جيجل بقدرة  100ميغاوات.
طاقة الكتلة الحيوية  :حيث تنقسم الجزائر الى منطقتين  :املنطقة الصحراوية الجرداء والتي تغطي  90من املساحة االجمالية للبالد .ومنطقة الغابات
االستوائية التي تغطي مساحة قدرها  2500000هكتار ،أي حوالي  10من مساحة البالد ،وتغطي الغابات فيها حوالي  1800000هكتار ،في حين تمثل
التشكيالت الغابية املتدرجة في الجبال  1900000هكتار.

البرنامج الوطني للطاقات البديلة في الجزائر
إن إدماج الطاقة البديلة في مزيج الطاقة الوطنية يمثل تحديا كبيرا من أجل الحفاظ على املوارد األحفورية ،وتنويع فروع إنتاج الكهرباء
واملساهمة في التنمية املستدامة .بفضل البرنامج الوطني للطاقات املتجددة  ، 2030-2011تتواجد هذه الطاقات في جوهر املشاريع والنشاطات
االقتصادية املتبعة من طرف الجزائر ،والتي تظهر جليا في مجال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وإدخال فروع الكتلة الحيوية (تثمين استعادة
النفايات) ،الطاقة الحرارية واألرضية ،و تطوير الطاقة الشمسية الحرارية.
إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إنجازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفترة  2030-2015يقدر ب  22000ميغاواط ،حيث سيتم
18
تحقيق  4500ميغاواط منه بحلول عام  .2020يتوزع هذا البرنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما هو موضح في الجدول .2
حيث أن هذا البرنامج سيمكن من تحقيق حصة من الطاقات املتجددة بنسبة  %27من الحصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء في حلول عام .2030
إن إنتاج  22000ميغاواط من الطاقات املتجددة ،سيسمح بادخار  300مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي ،أي ما يعادل  8مرات االستهالك
الوطني لسنة .2014
وفيما يلي برنامج تطوير الطاقات البديلة:
جدول(  :)2برنامج تطوير الطاقات البديلة في الجزائر 2030-2015
(الويدة :ميغاواط)
املريلة االولى
 2020-2015ميغاواط

املريلة الثانية
 2030-2021ميغاواط

املجموع (ميغاواط)

الطاقة الشمسية (الصاليا الكهرو ضوئية)

3000

10575

13575

طاقة الرياح

1010

4000

5010

الطاقة الحرارية

-

2000

2000

التوليد املشترك للطاقة

150

250

400

الكتلة الحيوية

360

640

1000

الطاقة الحرارية االرضية

05

10

15

املجموع

4525

17475

22000

Source : Portail Algérien des Energies Renouvelables Programme national de développement des énergies
مع ترجمة renouvelables (2015 - 2030).

إن تنفيذ هذا البرنامج يحصل على مساهمة معتبرة ومتعددة األوجه للدولة والتي تتدخل من خالل الصندوق الوطني للطاقات املتجددة .وتدعيما
لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرية " املعهد الجزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة" وكذا شبكة مراكز للبحث والتطوير مثل مركز البحث
والتطوير للكهرباء و الغاز ،الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ،مركز تطوير الطاقات املتجددة ووحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية.
18

 :قطاع الطاقة املتجددة ،2017 ،انظر املوقع التاليhttp://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables :
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مخطط تطويراالستثمارات في الطاقات البديلة من قبل الحكومة الجزائرية:
19

عملت الجزائر على تطوير مخططات االستثمار في الطاقات املتجددة وذلك حسب مناطقها كما يلي :
 منطقة الجنوب ،لتهجين املراكز املوجودة ،وتغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات وأهمية القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 منطقة الهضاب العليا  ،حسب قدراتها من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراض ي.
 املناطق الساحلية ،حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح والشرفات و البنايات واملساحات األخرى الغير
مستعملة.
كما عملت الجزائر على اضافة برنامج وطني للبحوث في هذا املجال ملرافقة استراتيجية تطوير الطاقات البديلة ،حيث تتجه الغايات االساسية لهذا
البرنامج إلى تقييم ودائع الطاقة املتجددة ،التحكم في عملية تحويل و تخزين هذه الطاقات وتطوير املهارات الالزمة.

خاتمة
في ظل التطورات املناخية ،والتقلبات النفطية على مستوى االسواق الدولية ،ونظرا لنضوب الطاقات التقليدية وتأثيراتها البيئية ،ظهر منعرج
جديد يحث على البلدان املتقدمة والنامية ،البلدان املنتجة واملستوردة للنفط ومختلف الحكومات حتمية التوجه نحو االستثمار في الطاقات البديلة
بمختلف انواعها ومصادرها وذلك من أجل أن يضمن لها التطور القتصادياتها وكفيل بتحقيق التنمية على نطاق واسع.

النتائج
من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 تعد الطاقات التقليدية مضرة للبيئة.
 إن االرتفاع السكاني ساهم في الزيادة االستهالك الطاقوي العالمي ،والذي من شانه أن يؤدي إلى نضوب الطاقات التقليدية.
 تعد الطاقات املتجددة صديقة للبيئة ،وغير قابلة للنفاذ ،لذلك غيرت توجه الحكومات من الطاقات التقليدية غلى الطاقات البديلة.
 توجهت العديد من الحك ومات إلى االستثمار في الطاقات املتجددة كأحسن بديل يضمن لها استدامة التنمية.
 تبنت الجزائر برنامج وطني واسع في مجال الطاقات البديلة والتي يعد الحجز االولي لتحقيق التنويع االقتصادي.
التوصيات :تم اقتراح ما يلي:
 يجب على جميع البلدان بذل مجهودات اكثر في مجال الطاقات البديلة ،ألنه يتطلب العديد من املوارد املالية والبشرية الكفاءة.
 االستمرار في املشاريع القائمة في الطاقات البديلة ومراقبتها بشكل دائم لضمان نجاحها.
 على الجزائر توسيع البرنامج التي اتبعته في مجال الطاقة ،وتوفير املستلزمات الضرورية لتطويره بشكل كامل ،كما يستحسن االستفادة من الدول
االخرى التي نجحت في الطاقات البديلة ،مثل بريطانيا واليابان.

املراجع:

ا
أوال :املراجع العربية:
 .1الطاقة املستدامة الطريق الى النمو ،انظر املوقع التاليhttps://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492:
 .2النقرش .عبد املطلب )2005(،الطاقة مفاهيمها ،أنواعها  ،مصادرها ،وزارة الطاقة والثروة املعدنية ،اململكة االردنية الهاشمية  ،ص .13
تعريف الطاقة ،انظر املوقع التاليhttp://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84% :
.3
 .4حدة .فروحات )2012( ،الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر -دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية
في الجنوب الكبير بالجزائر ،مجلة الباحث ،العدد  ،12ص.154-152
 .5فالق .علي ،وسالمي رشيد ،طاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة – مع اإلشارة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية /انظر
املوقع التاليhttp://www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdf :

19

مع ترجمة : Secteur des Energies renouvelables, sur le site : http://www.andi.dz/index.php/fr/les-energies-renouvelables.

19

 :منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول اوبك ،التقرير االحصائي السنوي .2017
مع : Portail Algérien des Energies Renouvelables Programme national de développement des énergies renouvelables (2015 - 2030).
ترجمة
20
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http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables : انظر املوقع التالي،)2017( ،قطاع الطاقة املتجددة

.6
.2017  التقرير االحصائي السنوي، منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول اوبك.7
 طاقة املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في،  قسم الدراسات االقتصادية، مركز دراسات الخليج العربي،  حمود حسن. يحيى.8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363170 : انظر املوقع التالي،دولة اإلمارات العربية املتحدة
: المواقع االلكترونية:ًثانيا
[1] Énergie non-renouvelable, sur le site : http://www.technoscience.net/?onglet=glossaire&definition=10466.
[2] Energie renouvelable sur le site :http://www.vedura.fr/environnement/energie/energiesrenouvelables
[3] Energie renouvelable et non renouvelable : http://utilisationdesenergies.blogspot.com/
[4] http://www.almodon.com/economy/2018/2/21/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8
%A7-%
[5] http://www.andi.dz/index.php/fr/les-energies-renouvelables.
[6] Sources d’énergie renouvelables, sources de développement durable, sur le site :
http://www.aleqt.com/2010/10/21/article_458731.html
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Abstract:

The fluctuating changes in oil prices that occur every period and period, and the failure of
each time on the various economies of the world, especially the oil producing and exporting countries, and
with the global increase in the amount of energy consumption globally, emerged the inevitability of the search
for alternative energies, The rentier economies, especially Algeria, have the tendency to invest in alternative
energies that guarantee economic development and development. In light of this, the importance of this study
is become to show the role of governments in promoting investment in alternative energies as a successful
mechanism for development and a different way to ensure economic diversification and to clarify the national
program adopted by the Algerian government for alternative energies and plans for future development.
Keywords: Oil prices, traditional energies, alternative energies, development, the Algerian government.
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